Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
sede.ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL:01150682
RELG:MU2000/15
CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña)

EXPEDIENTE NÚMERO 2021/X999/000355

AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE PONTECESO. (AXUDAS DE CONCELLOS ADHERIDOS AO FONDO DE
FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DE A CORUÑA, SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA)
MODELO DE RELACIÓN DE FACTURAS ACREDITATIVAS DOS GASTOS SUBVENCIONABLES E DOS CORRESPONDENTES XUSTIFICANTES DE
PAGO
D./Dna. __________________________________________________, provisto/a de NIF/NIE nº. ______________________, en representación
de _____________________ __________________________ con CIF nº. ________________________, beneficiario/a das axudas do Concello
de Ponteceso convocadas ao abeiro do PEL-REACTIVA: FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA
PROVINCIA DA CORUÑA, do Plan de emprego local da Deputación da Coruña:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que os gastos realizados no período comprendido entre o 01.03.2020 e o 31.12.2020 son os seguintes:
Tipoloxía
de gasto
(*)

Acreedor/Provedor

Factura
nº

Data
factura

Descripción do gasto

Importe sin
IVE

Documento de
pago(**)

Data de pago
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IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO

(*) Compra de material. Arrendamentos e canons. Reparación e conservación. Primas seguros. Subministracións. No caso de xustificar
alugueres deberá acompañarse unha declaración responsable que declare que: "O arrendamento do local do negocio ou instalacións, non é
parte da vivenda da persoa solicitante ou espazo compartido con outra empresa e non existe relación de parentesco ata 2º grao
deconsanguinidade ou afinidade co/a arrendador/a do local, nin se é socio/a ou partícipe da persoa física ou xurídica que actúa como
arrendador/a. Nin é un espazo coworking."

(**)Xustificantes de transferencia bancaria, cheque nominativo, cargo, ingreso en conta ou calquera outra modalidade de pago bancario,
sempre que en todo caso quede identificada a persoa ordenante (perceptora da subvención) e a persoa beneficiaria (provedora do ben ou
servizo).
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□ Se achegan as facturas escaneadas.
□ Se achegan os xustificantes de pago escaneados.
□ Lin o significado legal de “declaración responsable”, conforme o expresamente disposto no artigo 69.1 da Lei 39/2015 do procedemento
administrativo común das administracións públicas (publicada no BOE núm. 236, do 02/10/2015):
“ Para os efectos desta lei, entenderase por declaración responsable o documento subscrito por persoa interesada na que este manifesta,
baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito ou
facultade ou para o seu exercicio, que dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá ao dispor da administración cando se lle
requira, e que se compromete a manter o cumprimento dos anteriores deberes durante o período de tempo inherente a este recoñecemento
ou exercicio.
Os requisitos aos que se refire o parágrafo anterior deberán estar recolleitos de maneira expresa, clara e precisa na correspondente
declaración responsable. As administracións poderán requirir en calquera momento que se achegue a documentación que acredite o
cumprimento dos mencionados requisitos e o/a interesado/deberaa achegala.”

Asinado dixitalmente, …..................................... , ......... de …................ de 2021.
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AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE PONTECESO. (AXUDAS DE
CONCELLOS ADHERIDOS AO FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL
DA PROVINCIA DE A CORUÑA, SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAS

D./Dna. __________________________________________________, provisto/a de NIF/NIE nº.
______________________,
en
representación
de
_____________________
__________________________ con CIF nº. ________________________, beneficiario/a das axudas do
Concello de Ponteceso convocadas ao abeiro do PEL-REACTIVA: FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A
REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA, do Plan de emprego local da Deputación
da Coruña,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1.- Non atoparse incurso/a en ningunha das circunstancias recollidas nos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2.- Estar ao corrente no cumprimento dos seus deberes tributarios coa AEAT e coa TXSS.
3.- Non ter débeda ningunha có Concello de Ponteceso.
4.- Estar ao día no cumprimento dos deberes tributarios coa CC. AA. de Galicia e coa Deputación da Coruña.
5.-Ter cumprido cós deberes que, ao abeiro do artigo 14 bases reguladoras da convocatoria das “axudas do
concello de ponteceso adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da
provincia: PEL REACTIVA” (BOP núm. 190 de 10.11.2020), me corresponden como beneficiario/a da axuda
concedida por resolución de alcaldía núm. 162/2021, de 15 de marzo.

□

Lin o significado legal de “declaración responsable”, conforme o expresamente disposto no artigo

69.1 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas (publicada no
BOE núm. 236, do 02/10/2015):
“ Para os efectos desta lei, entenderase por declaración responsable o documento subscrito por persoa
interesada na que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos
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na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que
dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá ao dispor da administración cando se lle
requira, e que se compromete a manter o cumprimento dos anteriores deberes durante o período de
tempo inherente a este recoñecemento ou exercicio.
Os requisitos aos que se refire o parágrafo anterior deberán estar recolleitos de maneira expresa, clara e
precisa na correspondente declaración responsable. As administracións poderán requirir en calquera
momento que se achegue a documentación que acredite o cumprimento dos mencionados requisitos e
o/a interesado/deberaa achegala.”

Asinado dixitalmente, …..................................... , ......... de …................ de 2021.
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AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE PONTECESO. (AXUDAS DE
CONCELLOS ADHERIDOS AO FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL
DA PROVINCIA DE A CORUÑA, SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA).
MODELO DE DECLARACIÓN DE OUTRAS AXUDAS

D./Dna. __________________________________________________, provisto/a de NIF/NIE nº.
______________________,
en
representación
de
_____________________
__________________________ con CIF nº. ________________________, beneficiario/a das axudas do
Concello de Ponteceso convocadas ao abeiro do PEL-REACTIVA: FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A
REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA, do Plan de emprego local da Deputación
da Coruña,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
☐ Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos
para os que solicita esta subvención.
☐ Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os
cales solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE

2-. Que as axudas obtidas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou
internacionais non superan o límite de 40.000 € establecido na base 14º da convocatoria de axudas.
3-. Que se compromete a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras
administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta
declaración.
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□ Lin o significado legal de “declaración responsable”, conforme o expresamente disposto no artigo 69.1
da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas (publicada no BOE
núm. 236, do 02/10/2015):
“ Para os efectos desta lei, entenderase por declaración responsable o documento subscrito por persoa
interesada na que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos
na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que
dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá ao dispor da administración cando se lle
requira, e que se compromete a manter o cumprimento dos anteriores deberes durante o período de
tempo inherente a este recoñecemento ou exercicio.
Os requisitos aos que se refire o parágrafo anterior deberán estar recolleitos de maneira expresa, clara e
precisa na correspondente declaración responsable. As administracións poderán requirir en calquera
momento que se achegue a documentación que acredite o cumprimento dos mencionados requisitos e
o/a interesado/deberaa achegala.”

Asinado dixitalmente, …..................................... , ......... de …................ de 2021.
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